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SYSTEEMVEREISTEN 

 
HARDWARE 

 
Caleffi Hydronic Design kan enkel gebruikt worden via een desktop te 
gebruiken of een (grotere) laptop. Tablets en smartphones zijn ongeschikt. Je 
hebt een muis en een toetsenbord nodig. 
 
Bovendien zal het intern geheugen van tablets en smartphones te zwak zijn 
voor deze software en heb je een voldoende groot scherm nodig om een 
volledig project uit te kunnen werken. Je kan wel een PDF-tekening 
downloaden om een schema op je tablet te kunnen tonen. Echter zou dit qua 
resolutie ook moeilijkheden kunnen opleveren. 
 

PROCESSOR 

GEHEUGEN 
 
Vrij geheugen op het werkstation minimaal 500 MB 
 

GRAFISCHE KAART 
De grafische kaart met een minimale capaciteit van 1 GHz. Wanneer de 
capaciteit van de grafische kaart niet groot genoeg is, kan dit problemen 
opleveren: 

• Niet alle geselecteerde onderdelen komen in beeld. 
• De muis verspringt of reageert traag 



4 

 

BEELD 
 
Grotere schema’s vergen een grotere resolutie en kunnen bij te lage resolutie 
moeilijk zichtbaar worden. Een voldoende groot beeldscherm wordt dus 
aangeraden. 
 

TOETSTENBORD 
 
Zonder toetsenbord (zoals bij tablets of smartphones) is het praktisch 
onmogelijk om in de software te kunnen werken. Naast het invoeren van tekst 
en cijfers zijn bepaalde toetsencombinaties absoluut noodzakelijk. 
Vaak gebruikte en handige toetsencombinaties zijn bijvoorbeeld “CTRL C”, 
“CTRL V”, “ESC” 
 

MUIS 
 
Zonder muis is dit programma onbruikbaar. De tekenblokken werken volgens 
het ‘drag & drop’ -systeem. Het schuiven met, en in de tekening kan alleen via 
de muis. Een te lage gevoeligheid van de muis werkt wel, maar heel moeilijk. 
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SYSTEEMVEREISTEN 
 

SOFTWARE 
 

BROWSER 
 
Om Caleffi Hydronic Design te gebruiken dien je geen software op de harde 
schijf van je desktop of laptop te installeren. De software werkt via de internet 
browser, en werkt het best in Google Chrome. Andere browsers kunnen 
mogelijk problemen opleveren. Ons advies is dan ook om enkel te werken via 
Google Chrome. 
 
Zorg er ook voor dat je werkt via een stabiele en voldoende sterke internet 
verbinding. 
  

UPDATES 
 
Werk in de meest recente versie van Google Chrome. Zorg er dus voor dat je 
regelmatig Google Chrome update. 
 
De software van Caleffi Hydronic Design wordt regelmatig en automatisch 
geüpdatet. Hiervoor hoef je zelf niets te doen. 
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SYSTEEMVEREISTEN 
 

FAQ 
 

IK KRIJG GEEN BEELD? 
 

• Kijk na of je in Google Chrome werkt. 
• Kijk na of je internet verbinding niet weggevallen is. Indien je verbonden bent 

met het internet, kijk dan na of je verbinding sterk genoeg/ snel genoeg is. 
Sluit eventueel andere toepassingen af. 
  

IK KRIJG ALLEEN DE “ZANDLOPER” IN BEELD. 
 

• Kijk na of je internet verbinding niet weggevallen is. Indien je verbonden bent 
met het internet, kijk dan na of je verbinding sterk genoeg/ snel genoeg is. 

• Kijk na of je licentie nog actief is. 
• Kijk na of je computer voldoet aan de systeemvereisten zoals hierboven 

beschreven. 
  

HET INTERNET WERKT, MAAR CALEFFI HYDRONIC DESIGN WERKT 
NIET. 
 

• Kijk na of je licentie nog actief is. 
• Kijk na of je de URL (webadres) correct hebt ingegeven: URL to be completed 
• Kijk na of je de juiste gebruikersnaam en het correcte paswoord hebt 

ingegeven. 
  

IK KRIJG NIET ALLE ONDERDELEN IN BEELD 
 

• Kijk na of de grafische kaart voldoet aan de systeemvereisten zoals hierboven 
beschreven. 

• Heb je te ver uitgezoomd of ingezoomd? Probeer omhoog of omlaag te 
scrollen om je schema of onderdelen terug te vinden. Met de 
toetsencombinatie <CTRL> <F> krijg je de gehele tekening als schermvullend. 
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DE MUIS REAGEERT HEEL TRAAG/ SPRINGT DOOR HET 
TEKENVELD. 
 

• Kijk na of de grafische kaart voldoet aan de systeemvereisten zoals hierboven 
beschreven. 

• De gevoeligheid van je muis is te hoog of te laag ingesteld. Probeer deze bij te 
stellen via de algemene instellingen (configuratiescherm) van je computer. 
  

IK TEKEN WEL MAAR ZIE NIETS OF TE WEINIG. 
 

• Kijk na of de grafische kaart voldoet aan de systeemvereisten zoals hierboven 
beschreven. 

• Misschien heb je te ver uitgezoomd? 
  

IK KAN NIET OF HEEL MOEILIJK ITEMS AAN KLIKKEN 
 

• Zijn de muisknoppen (links en rechts) als zodanig geconfigureerd? 
• De gevoeligheid van je muis is te hoog of te laag ingesteld. Probeer deze bij te 

stellen via de algemene instellingen van je computer. 
• De muis moet stil staan om te (de)- selecteren en te plaatsen. 

  

WAT GEBEURT ER MET HET SCHEMA ALS MIJN COMPUTER 
CRASHT? 
 
Omdat het geheel op een server wordt opgeslagen, blijft de laatst opgeslagen 
versie bewaard. Wat niet opgeslagen is, is weg. Maar alle acties vanaf de 
‘systeemcontrole’ zal eerst het geheel eerst opslaan dus is die laatste versie 
aanwezig. 
  

WAT GEBEURT ER ALS DE VERBINDING WEGVALT? 
 
Omdat het geheel op een server wordt opgeslagen, blijft de laatst opgeslagen 
versie bewaard. Wat niet opgeslagen is, is weg. Maar alle acties vanaf de 
‘systeemcontrole’ zal eerst het geheel eerst opslaan dus is die laatste versie 
aanwezig. 
 
Wanneer de verbinding weg is kan je niet meer opslaan. Hetgeen op je 
werkblad staat, kan je proberen op te slaan als de verbinding weer gemaakt is. 
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De kans is echter groot dat je opnieuw moet inloggen. Dan is alles na de 
laatste opslag ook weg. Regelmatig opslaan is dus de boodschap! 
 
TIP: Begin een nieuwe tekening met (een leeg blad) op te slaan. Maak er een 
gewoonte van om regelmatig op te slaan! 
  

KAN IK OP MEERDERE COMPUTERS EN LOCATIES WERKEN? 
 
Ja, dat kan. Omdat de software web ondersteund is en niet geïnstalleerd op je 
computer kan je ook via andere computers inloggen met je eigen inlog 
gegevens. Je kan dan ook altijd en overal aan je opgeslagen bestanden 
(indien je computer aan de beschreven systeemvereisten en je internet 
verbinding voldoen). 
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WERKINGSPRINCIPE 
 

DRAG & DROP 
 

Plaats de benodigde componenten in het tekenveld op een logische locatie ten 
opzicht van elkaar. Begin bij voorkeur met het plaatsen van de verbruikers 
(appartementen, studio’s, kamers, etc.), stuur units, ketel en buffervaten, en 
pompen waar nodig. 
 

 
 
Dit gebeurt met het ‘drag en drop’ systeem. 
 
Selecteer een bouwblok in de bibliotheek door éénmalig met de linkse 
muisknop te klikken (en weer los te laten), en sleep het blok naar de gewenste 
plek. 
 
Plaats het blok (deselecteer) door éénmalig op de rechtse muisknop te 
drukken, of druk op de <ESC>-toets. 
 
Geplaatste blokken en velden kunnen met de linker muisknop geselecteerd 
worden en verplaatst. 
 
Zoomen gaat met het scroll-wieltje. Slepen van de hele tekening kan door het 
vasthouden van de rechter muisklik. 
 
De blokken worden met leidingen verbonden. De ‘nodes’ (knooppunten) 
springen, bij benadering, naar de aansluitpunten toe. 
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Let op! Er is een beperkte “UNDO” button te vinden onder de handelingen of 
control + Z. Regelmatig tussentijds opslaan is nodig. 
 
Voor koelingssystemen is het geheel identiek opgebouwd met verbruikers, 
pompen en productie van koude (chillers). 
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WERKINGSPRINCIPE 
 

VERBINDINGEN 
 

Er zijn verschillende nodes, leidingen en regelkringen (meetwaarden en 
aansturingen). De regelkringen zijn te herkennen aan een dun rood of groen 
lijntje in de component naar de betreffende actuator. De leidingnodes zijn altijd 
per twee (aanvoer en retour). 
 
Overal in het tekenveld kunnen tekstvlakken toegevoegd worden d.m.v. de 
tekstknop. De grootte van deze tekstvelden past zich in de voorziene 
tekstruimte automatisch aan. 
 
Om tekst te wijzigen, selecteer je de te wijzigen tekst waarna een submenu zal 
openen om hier wijzigingen in aan te brengen. 
 
Elke component kan van een tag voorzien worden om deze eventueel te 
groeperen. 
 

 
 
Alle gelijke componenten kunnen geselecteerd worden door de <ALT>-toets 
indrukt te houden en de componenten aan te klikken, bijvoorbeeld om 
standaard parameters te wijzigen (bijv. minimale drukval van de 
debietregelaars). Het aantal geselecteerde componenten staat rechts boven 
het parameterveld. 
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Waarden kunnen gefixeerd worden d.m.v. de button met het rode slotje. In alle 
berekeningen blijven de parameters dan ongewijzigd zoals ze gefixeerd 
werden. Let op! Er kunnen hierdoor dus fouten door ontstaan in het verdere 
verloop. 
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WERKINGSPRINCIPE 
 

INSTELLINGEN / PARAMETERS 
 

Parameters zijn systeemwaarden waarmee de componenten bepaald worden 
betreffende o.a. de grootte, weerstand, capaciteit, etc. M.a.w. de parameters 
bepalen de grootte en de afmetingen van het onderdeel. Met deze waarden 
zal verder gerekend gaan worden. Toestel parameters zijn de instellingen voor 
de toestellen (bijv. Kv-waarde van radiatoren) en systeemparameters zijn de 
parameters om bijvoorbeeld het stookregime in te stellen. 
 

 
 
De toestel parameters zijn bij de productie van het toestel vastgelegd (bijv. 
de KV waarde van een radiator, instellingen satellietunits). 
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De systeemparameters worden bij het installeren bepaald en kunnen in 
bedrijf worden aangepast. Bijvoorbeeld het stookregime, de koud water 
temperatuur, etc. Deze zijn dus mogelijk niet gelijk aan de toestel parameters. 
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Deze waarden moeten met de nodige voorzichtigheid ingevuld worden omdat 
dit belangrijke gegevens zijn voor alle verdere berekeningen.  Een verkeerde 
waarde zal een fout of vertekend eindresultaat geven. 
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WERKINGSPRINCIPE 
 

FAQ 
 

IK KAN DE BOUWBLOKKEN NIET SELECTEREN 
 
Kijk na of je muis nog goed functioneert en of je internet verbinding nog goed 
werkt. 
  

DE BLOKKEN BLIJVEN MET DE MUIS MEE BEWEGEN 
 
Laat het blok los door op de <ESC>-toets te drukken, of druk op de rechtse 
muisknop. 
  

HET TEKEN VEL IS VOL 
 
Zoom uit en kijk of er nu nog ruimte over is. Je kan ook meerdere tekenvelden 
toevoegen zie ‘canvasbeheer’. 
  

IK KRIJG ZIE GEEN LEIDING IN BEELD. 
 
Kijk na of de grafische kaart voldoet aan de systeemvereisten zoals 
beschreven onder SYSTEEMVEREISTEN. 
  

IK KAN GEEN LEIDINGEN TEKENEN, KRIJG GEEN LEIDINGSYMBOOL 
IN BEELD. 
 
Kijk na of je de juiste hoofdgroep hebt geselecteerd. 
  

DE VERBINDING WORDT NIET GEMAAKT, VERSPRINGT NIET NAAR 
DE AANSLUITPUNTEN. 
 
Kijk na of je de juiste hoofdgroep hebt geselecteerd (bijv. leiding tekenen in 
regelgroep aan verkeerde nodes). 
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IK KAN NIET OPSLAAN. 
 
Kijk na of je wel een bestandsnaam hebt ingegeven. 
 
Als de beperkingen van de betreffende licentie overschreden worden kan de 
betreffende schema eveneens niet opgeslagen worden. Anderzijds bij 
geïmporteerde documenten moet u eerst uw eigen kopie opslaan. Het 
“origineel” kunt u niet wijzigen en opnieuw opslaan. Deze filenaam staat ook in 
het oranje in uw root folder. (Advies: verwijder deze oranje file nadat u uw 
eigen kopie opgeslagen heeft.) Er verschijnt mogelijk een rode pop up 
waarschuwing rechtsboven in het beeld met een melding dat de server niet 
bereikt wordt. 
  

IK VIND MIJN BESTAND NIET MEER TERUG. 
 
Er is geen zoekfunctie. Kijk na of je het bestand in een andere sub-map hebt 
opgeslagen. 
 
Tip! Maak per project een subgroep aan via ‘Map aanmaken’. In de bovenste 
regel kan je een directory terug gaan. 
 
De mappen zijn wel verplaatsbaar via een identiek drag en drop systeem. 
Daarmee is ook achteraf nog een overzicht in mappen te maken. 
 

 
  

IK HEB EEN FOUT GEMAAKT. HOE WIS IK DAT UIT? 
 
Selecteren één of meerdere blokken die je wil verwijderen met de linkse 
muisknop en druk op <DELETE>. 
  

IK HEB TEVEEL GEWIST, KAN IK DAT TERUG HALEN? 
 
Nee, de gewiste blokken moeten opnieuw in het tekenveld geplaatst worden. 
Er is geen ‘undo’-functie. 
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HOE KAN IK RUIMTE MAKEN IN MIJN TEKEN VELD? 
 
Selecteer groepsgewijs blokken en leidingen. Verschuif deze middels de linkse 
muisknop. 
 
Of selecteer de velden met de linkse muisknop en verplaatst het geheel met 
de pijltjes toetsen. 
  

IK KAN DE TEKST NIET GOED LEZEN 
 
Pas de letter grootte aan, aan de afmetingen van het schema. Of zoom verder 
in. 
  

KAN IK DE TEKSTKLEUR AANPASSEN? 
 
Via het submenu zijn tekstopties beschikbaar. 
 

 
 

KAN IK BEPAALDE DELEN GROEPEREN? 
 

• OPTIE 1: Elk component kan een ‘tag’ gegeven worden. Wanneer deze 
benamingen identiek ingegeven worden bij de verschillende componenten, 
worden deze ook automatisch gegroepeerd. 
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• OPTIE 2: Houdt de <ALT>-toets ingedrukt en klik een bepaald component 
aan. Om alle identieke componenten ineens te selecteren (in alle canvassen), 
gebruik je de toetsencombinatie <Shift> <Alt>. (Canvas is een tekenveld). 
 

 
 

KAN IK VERSCHILLENDE TYPES LEIDINGEN SELECTEREN? 
 
Standaard rekent het systeem met gelaste stalen buizen. Door de 
<Shift><ALT>-toetsen ingedrukt te houden en te klikken met de muisknop 
kunnen alle leidingen ineens geselecteerd en aangepast worden. 
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FOUTMELDING 
 

RODE BOUWBLOKKEN 
 

Hoofdzakelijk zijn er twee soorten foutmelding: 
• Foutmelding die de voortgang blokkeert 

 

 
 
2. Foutmelding die toch door kan gaan. 
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Beide kunnen rode foutmeldingen zijn. 
 
Het is van belang rode foutmeldingen op te lossen. Het negeren ervan geeft 
een vertekend en onjuist eindresultaat. Het negeren van bijvoorbeeld een rode 
melding van te hoog werkelijk debiet is niet rampzalig, wel zeer ongewenst. 
Een rode foute melding van een verkeerde component: deze melding moet ten 
aller tijde vermeden worden. 
 
Een derde rode fout kan zijn dat een component ontregeld raakt door de 
positie en de componenten er om heen. Dit moet eveneens opgelost te 
worden. Meestal door een ander component te kiezen dat geschikter is voor 
de bepaalde situatie. 
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FOUTMELDING 
 

GELE BOUWBLOKKEN 
 

Gele meldingen zijn waarschuwingen dat er iets niet goed zit maar het 
systeem wel kan werken/werkt. Ook deze meldingen worden aanbevolen op te 
lossen (bijv. dubbele pompen). 
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FOUTMELDING 
 

OPEN NODES 
 

Nodes zijn de knooppunten in een systeem. Een foutmelding bij de nodes 
betekent dat het systeem niet kan werken omdat er dan fysiek een open 
leiding zou kunnen liggen/ligt. Het getekende systeem is dan nog niet klaar. 
Deze moet verder verbonden worden of verwijderd worden. 
 
Het systeem zal het ontwerp niet automatisch opslaan met dergelijke 
foutmeldingen. 
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FOUTMELDING 
 

ANDERE 
 

Geen foutmeldingen zou moeten betekenen dat alles in orde is. Het kan echter 
voorkomen dat er bijvoorbeeld verkeerde parameters zijn ingegeven. 
Voorbeeld: 5 Watt is ingevoerd i.p.v. 5 kW (= 5000 Watt). Dit zal het systeem 
niet detecteren. Controleer dus altijd goed de parameters. 
 
Na de optimalisatie kan bij elke verbruiker het vermogen, debiet en eventueel 
∆P nagekeken worden via de labels waar deze in aangegeven worden. 
  
Sommige schakelingen zijn niet fout maar zeer ongebruikelijk en onpraktisch. 
Dit zal het systeem niet automatisch detecteren. 
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ONTWERP / OPBOUW CONCEPT 
 

OPBOUW CONCEPT 
 

OPBOUW CONCEPT 
 
Belangrijke opmerking: het schema dat je ontwerpt wordt berekend op vollast 
(een maximale belasting). In de praktijk zal dit echter vaak op deellast werken. 
 

BENODIGDHEDEN VOOR DE START VAN HET ONTWERP 
 
Ter voorbereiding van de opbouw van een nieuw ontwerp moet volgende 
essentiële informatie verzameld worden: 
 

• 1- Hydraulisch concept 
• 2-Warmteverliezen / vermogens en ketelregime 
• 3- Tapdebiet 
• 4- Component wensen / eisen. 

 

HYDRAULISCH CONCEPT 
 
Een hydraulisch concept is een “schets” van het leidingverloop: aantal, type en 
plaatsing van de ketel(s), type verwarming, aantal stijgleidingen, aantal 
pompen, locatie pompen, aantal verdiepingen, schematische locatie van 
verbruikers, etc. 
 
Indien er distributie-units toegepast zullen worden voor het sanitair warm water 
(SWW), is ook een sanitair concept nodig, inclusief het verbruik. Informatie die 
in ieder geval nodig is, is het tapdebiet bestaande uit o.a. het type en aantal 
douches, baden, wastafels, keukenkranen, etc. (Alleen het sanitair warm 
water!). Dit vertaalt zich naar een aantal profielen. 
 

REGELING (ZONES) 
 
De te verwarmen ruimtes worden ‘zones’ genoemd en moeten ook ingetekend 
worden. De betreffende eindunits (bijv. radiators) moeten met de zones 
gekoppeld worden. 
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Net als de units moeten de zones met parameters voorzien worden. De lijst 
met vragen bij het openen van de zone is logisch opgesteld. De 
gebouwstructuur van bestaat uit ‘heavy’ (betonbouw) naar ‘light’ 
(houtskeletbouw). 
 
De zones kunnen ook benoemd worden. Dit kan je zelf kiezen en benoemen. 
 
Vanuit de zones kan een (temperatuurs-) regeling opgebouwd worden. 
Hiervoor zijn verschillende blokken ter beschikking. De belangrijkste is de PI-
regelaar. Deze zal de meetwaarde vergelijken met een setpunt en des 
betreffend een signaal uitsturen. 
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ONTWERP / OPBOUW CONCEPT 
 

FAQ 
 

IK HEB NIET ALLE INFORMATIE, KAN IK TOCH BEGINNEN? 
 

• Er zijn overal generieken waarden ingevoerd. Tekenen kan altijd. 
• Alle waarden zijn achteraf te wijzigen. 

 

 
 

KAN IK OP EEN OF ANDERE MANIER GELIJKWAARDIGE SYSTEMEN 
GROEPEREN? 
 
Via ‘tags’ kunt u elke bouwblok een tag geven. Identieke tags worden 
automatisch gegroepeerd. Er zijn meerdere tags per bouwblok mogelijk. 
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IK HEB EEN VERKEERD BOUWBLOK INGEBOUWD. KAN IK DAT 
WIJZIGEN ZONDER DE VOLLEDIGE TEKENING OPNIEUW TE 
MOETEN MAKEN? 
 
Er is een mogelijkheid om componenten te vervangen. De verbindingen blijven 
intact zolang de uitgewisselde component identieke aansluitingen heeft. 
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KAN IK HALVERWEGE DE TEKENING OPHOUDEN? 
 
De opgeslagen versie blijft op de server bewaard en kan later weer opgehaald 
worden om verder uit te werken. Het systeem kan ook zonder regeling 
opgebouwd worden als ontwerpprogramma voor bijvoorbeeld 
leidingdiameters.  



31 

SYSTEEMCONTROLE 
 

ALGEMENE SYSTEEMCONTROLE 
 

Wanneer het schema of een deel van het schema klaar is, kan er een controle 
doorgevoerd worden. 
 

 
 
‘Systeemcontrole’ bekijkt of er systematische fouten gemaakt zijn. Dit kan 
zijn: een leiding vergeten, een onjuiste aansluiting, pomp die verkeerd staat, 
etc. 
 
Het is logisch dat elk systeem beschikt over een energie-opwekker (bijv. 
ketel), een verbruiker (bijv. radiator) en pompen. Het is aan te bevelen om te 
zorgen dat alle energie- of warmteverbruik en andere parameters vooraf 
bekend zijn en meteen ingevuld worden. 
 
Het ontbreken van basiscomponenten zal logischerwijs tot een foutmelding 
voeren, alsook het niet volledig aanleggen van de verbindingsleidingen. De 
fouten worden aangegeven d.m.v. rode bouwblokken of rode punten met 
begeleidende teksten. 
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Voorbeeld 1: foutmelding met rode bouwblokken 
 

 
 
Voorbeeld 2: foutmelding met rode punten 
 

 
 
Voorbeeld 3: parameters van bijv. radiatoren 
 

 
 

FOUTMELDINGEN IN SYSTEEMCONTROLE TOT OPTIMALISATIE 
 
‘Pomp stroomopwaarts van deze pomp gevonden’ is b.v. een gele 
foutmelding. Geen fout maar niet wenselijk. De voortgang van de controle en 
de verdere stappen is nog steeds mogelijk. 
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‘Pompen worden principieel niet in serie gezet.’ 
 

 
 
‘Regelkranen kunnen ontregeld raken door pompinvloeden.’ Onmogelijkheden 
worden rood aangeduid en blokkeren de voortgang van de controle. 
 

 
 
Deze fouten moeten opgelost worden alvorens men verder kan. Bij de 
parametering dient een consequent beleid gevoerd te worden. Naast het 
vermogen is ook het temperatuurregime van belang. Voor bijvoorbeeld 
distributie-units is het tapdebiet van belang (EPB-norm). 
“Verschil in aanvoer temperatuur” 
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De temperaturen moeten logisch verlopen. Controleer alle eindpunten op 
gevoerde temperatuur (ook bypasses, etc.) 
 

 
 
Kan vermogens propagatie niet voltooien’. 
 
Ergens in het circuit zijn verschillende vermogens opgegeven. Kijk naar 
eindverbruiker, buffervaten, productie verdelers, type ketel. 
  
‘Vermogens propagatie niet volledig voor deze node’. 
Hier ontbreekt nog een invoer of afstemming op de andere componenten. De 
parameters van alle componenten moeten op elkaar afgestemd worden. 
  
‘Base circuit omgekeerd’. 
 
Het circuit staat verkeerd om getekend: toevoer van de stroming aan de 
‘zwarte zijde’ van appendages. Alleen het basiscircuit omkeren is niet 
voldoende, ook leidingen moeten opnieuw nagekeken worden. 
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SYSTEEMCONTROLE 
 

BEREKENING DEBIETEN 
 

Wanneer de systeemcontrole gebeurd is, kan men verder met de volgende 
stap: ‘Berekenen ontwerpdebieten’. 
 
Hier wordt a.d.h.v. onder andere de parameters de debieten berekend. Het 
warmtevermogen en/of -verbruik geeft met een stookregime een benodigd 
debiet. Vanuit dit debiet worden de benodigde leidingen berekend. 
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SYSTEEMCONTROLE 
 

LEIDINGSELECTIE 
 

Bovenstaande opgave kan beïnvloed worden door bijvoorbeeld een andere 
diameter te nemen dan voorgesteld wordt via de knop wijzigen. 
 

 
 
Het schema wordt uitgebreid met een leidingmaat, naast het benodigde debiet 
en het (opgegeven) vermogen. 
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SYSTEEMCONTROLE 
 

OPTIMALISEREN VAN POMPEN EN KLEPPEN 
 

De volgende stap is het optimaliseren van pompen en kleppen. 
 

 
 

BEREKENING VAN DE WAARDEN 
 
Nu wordt a.d.h.v. de data en de ingevoerde parameters voor voorgaand 
voorbeeld de werkelijke waarden berekend. 
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In bovenstaand voorbeeld verschijnen een aantal waarden in 
rood, oranje of groen. 
 
De mate van de afwijking varieert van groen naar rood, waarbij rood een grote 
afwijking is. Oranje is een lichtere afwijking, en groen is een correcte waarde. 
Door de parameters en balanceereenheden opnieuw (correct) in te geven, 
kunnen de afwijkingen bijgestuurd worden. 
 
Let op! De geleverde waarden zijn waarden berekend op vollast. Een hogere 
waarde betekent vaak dat het systeem meer krijgt dan maximaal nodig is. 
 

COMPONENTSELECTIE 
 
Na de berekening van de waarden, kunnen de componenten geselecteerd 
worden. Afhankelijk van de aangekochte licentie bestaat de mogelijkheid om 
dit te sturen. 
 
Selecteer identieke componenten in het schema d.m.v. het indrukken van de 
<Alt>-toets en klik de componenten aan. Binnen dezelfde schakelingen zijn 
verschillende componenten mogelijk. 
 
Onderstaande afbeelding is een lijst met selectiemogelijkheden van de 
Autoflow®. 
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In de selectie nogmaals de optimalisatie doorvoeren zodat de juiste diameter 
geselecteerd en de juiste afmetingen van de componenten opgenomen wordt. 
 
De rode slotjes fixeren de componenten voor deze selectie. 
 

 
 
Deze selectie komt terug in de componenten lijst. 
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SYSTEEMCONTROLE 
 

FAQ 
 

KAN IK EEN CONTROLE OVERSLAAN? 
 
Indien het document opgeslagen is, kan elke afzonderlijke stap doorlopen 
worden. Het is echter aanbevolen het schema volledig, stap voor stap te 
controleren. 
 
Het overslaan van stappen betekent ook dat die stap niet uitgevoerd wordt, 
wat kan leiden tot fouten (bijv. geen leidingdiameter berekend, dus kan de 
optimalisatie eigenlijk niet verder lopen). Bij een volgende controle of bij een 
kleine wijziging mag wel doordacht een stap overgeslagen worden. 
  

IK KRIJG EEN FOUTMELDING NIET WEG? 
 
Soms struikelt het systeem over een fout die op een andere plaats gemaakt 
wordt. Bijvoorbeeld het verschil in temperatuur komt op het knooppunt (node) 
tot uiting terwijl de verkeerde parameter aan het einde van de leiding zit. 
Uiteindelijk moeten alle (rode) foutmeldingen opgelost zijn. 
 
Het kan echter dat u een onmogelijk opdracht invoert, bijvoorbeeld bewust 
geen pomp invoeren. 
  

MET WELKE RANDVOORWAARDEN REKENT HET SYSTEEM? 
 
De randvoorwaarden zijn ook ervaringswaarden, en zijn zodanig gekozen dat 
er altijd een veilige situatie ontstaat. Daarnaast zijn ook comfortwaarden hierin 
mee genomen (max. SWW-temperatuur, max. stromingssnelheid in leidingen, 
etc.) 
  

IS HET RESULTAAT BETROUWBAAR? 
 
Als gebruiker van het systeem ben je verantwoordelijk voor het juist plaatsen 
en parameteren van alle componenten. Het Caleffi Hydronic Design systeem 
neemt u alleen het teken- en rekenwerk uit handen. Elke tekening en 
berekening is zo goed als de gegevens waarop ze gebaseerd is. 
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Lees ook onze algemene voorwaarden. 
  

KAN IK DIT SYSTEEM OOK GEBRUIKEN OM EEN BESTAANDE 
INSTALLATIE TE CONTROLEREN? 
 
Zeer zeker. Het blijft natuurlijk even belangrijk om alle componenten en de 
juiste (werkelijke) parameters in te voeren. 
  

WAT KRIJG IK UIT DIT CALEFFI HYDRONIC DESIGN? 
 

• Je krijgt een hydraulisch schema. (Let op! Dit is geen bouwtekening.) Hierin 
vindt u leidingdiameters, debieten en posities van componenten. 

• De componentlijst kan eventueel gebruikt worden als bestelformulier. 
• Het installatierapport kan later gebruikt worden om het systeem te balanceren. 
• De pompselectie geeft elke pomp in het systeem weer met opvoerhoogte c.q. 

de drukval. 
  

WAAROM KRIJG IK GEEN COMPONENTLIJST GETOOND? 
 
De componentlijst wordt gecreëerd nadat de optimalisatie doorlopen is. Als 
men tussentijds opslaat zonder optimalisatie gaat de creatie van de 
componentlijst niet meer verder. Opnieuw optimaliseren is de enige oplossing. 
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DYNAMISCHE SIMULATIE 
 

EXPORT VAN GEGEVENS EN RAPPORTEN 
 

Wanneer het schema volledig afgerond is, kan het project afgesloten worden 
via het menu. 
 

 
 
Het schema kan als PDF tekening opgeslagen en afgedrukt worden. Het 
formaat en de gewenste resolutie kan nog gekozen worden. 
 

COMPONENTENLIJST 
 
De componentenlijst wordt als een Excel-lijst samengesteld. Het wordt 
aanbevolen deze goed na te kijken op mogelijke afwijkingen. Pas wanneer 
alles gecontroleerd en in orde is, kan deze lijst als meetstaat gebruikt kunnen 
worden. 
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INSTALLATIERAPPORT 
 
Het installatierapport is identiek aan de componentenlijst maar nu met 
toevoeging van alle (berekende) gegevens. Dit is ook een Excel-bestand. 
 

 
 
Pompselectierapport 
Identiek aan voorgaande volgt ook een pompselectierapport. 
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